TEMPO DE CELEBRAÇÃO (15 minutos)
Depois de quatro semanas longe uns dos outros, com demandas familiares e profissionais, é hora de
retornarmos nossos encontros. Vamos começar compartilhando motivos de celebração e celebrarmos
juntos a Deus.
A FÉ QUE NOS MOVE (30 minutos)
Nossa última série foi a Fé Customizada”. Onde conversamos sobre a customização da fé, que na sua
consequência última tenta customizar o próprio Jesus e a medida que isso acontece temos a customização
da nossa transformação, compromisso, prazer e comunidade.E em nosso último encontro dominical
conversamos sobre um tipo de fé que nos move, justamente por saber quem Jesus é e o que Ele fez, nos
move em sintonia a vontade de Deus e consequentemente nos move em direção da cidade. Neemias é o
nosso exemplo deste tipo de movimento! Pois diante da desolação de Jerusalém ele não fica indiferente,
mas tomado por compaixão se coloca diante de Deus em jejum e oração, para a partir daí, de forma cocriadora ter clareza da sua visão e planejar seu movimento diligentemente. Sendo o último movimento de
Neemias um movimento comunitário. Ele é apenas mais um coadjuvante no projeto de restaurar a cidade
de Jerusalém, projeto este que Deus como o protagonista.
TEXTO BÍBLICO: Neemias 1.1-4
1 As palavras de Neemias, filho de Hacalias: No mês de quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na
cidade de Susã, 2 Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes
perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. 3 E
eles me responderam: "Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande
sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo”. 4
Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos
céus.
PERGUNTAS PARA REFLEXÃO:
1.
2.
3.
4.
5.

Qual é a situação atual que tem movido seu coração de compaixão? (Ne 1.3)
Você tem orado acerca desta situação? (Ne 1.4)
Qual a visão que tem tomado o seu coração à medida que você ora? (Ne 2.5)
Qual o plano de ação que você tem tomado diante desta visão? (Ne 2.6-9)
Todos nós temos situações que nos enchem de compaixão, e que nos colocam de joelhos diante de
Deus. Também temos nossos sonhos e planos, mas como nós podemos nos engajar ainda mais neste
projeto de Deus de abençoar a nossa cidade através da nossa comunidade?

TEMPO DE ORAÇÃO (15 minutos)
Neste momento vamos compartilhar as nossas necessidades e orar uns pelos outros. Não vamos nos
esquecer de orarmos por nossa comunidade, pela conferência da CTPI que acontece agora em agosto.

